Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május
25-én 14.00 órától tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester,
Dr. Csekey László, Huszár Péter, Lombos István, Pulay László,
Reznicsek Ferencné, Serfőző Bernadett, Szabó Péter és Zolnyánszki Zsolt
képviselők.
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Varga Andrea aljegyző
Dr. Gyenes Gabriella humánpolitikai vezető
Juhászné Gajzinger Ágnes osztályvezető
Magyaros Tamás beruházási irodavezető
Moór Mátyás főépítész
Selmeczi Zoltán osztályvezető
Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés résztvevőit, a hivatal dolgozóit és a városi
televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 12 főből 10 fő van jelen (Fábián
Gábor és Siket Béla távolmaradásukat előre jelezték) és megnyitja azt.
A napirendre vonatkozóan a következő javaslatom van:
Javaslom az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2002.(V.24.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 18-as napirendi pont napirendről való levételét.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e még javaslat?
Pulay László: Egyebek napirendi pontban szeretnék felszólalni a Vízy Zsigmond utcai levél
kapcsán.
Medvácz Lajos polgármester: Javaslom napirendre venni az „Előterjesztés Balassagyarmat
Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés megkötése” című napirendet 21.
napirendi pontként, és ezzel a zárt ülés 22. napirendi pontként kerülne megtárgyalásra.
A polgármester egyéb javaslat híján szavazásra bocsátja az állattartás helyi szabályairól szóló
10/2002.(V.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18-as napirendi pont
napirendről való levételére vonatkozó javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal
elfogadott.

A polgármester szavazásra bocsátja Pulay László bizottsági elnök egyebek napirendi pontban
történő felszólalását, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a „Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla
hitelkeret szerződés megkötése” című napirend felvételére vonatkozó javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
A polgármester szavazásra bocsátja a kiegészített és módosított napirendet, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
A mai ülés napirendje a következő:
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok 2010. évi
működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük elfogadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
2.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi
ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
3.) Előterjesztés a 2010. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
5.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs Non-profit Kft 2010. évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
6.) Előterjesztés a Cserhát-Mátra Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületébe történő
belépésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. fsz. 4. ajtószám alatti lakás hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti (Bobula ház) helyiség
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
9.) Előterjesztés a magasabb vezetői és vezetői pótlékoknak a közoktatási és egyéb
intézményekben történő megállapításáról szóló 29/2010.(VIII.23.) számú önkormányzati
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
10.) Előterjesztés a 2011. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

11.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
2/2006.(I.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
12.) Előterjesztés az Ipari Parkhoz kapcsolódó feladatok Városüzemeltetési Kft-től való
átvételére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
14.) Előterjesztés a Madách Imre Kollégium intézményvezetői struktúrájának felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
15.) Előterjesztés a 2011/2012. tanév általános iskolai osztályai, csoportjai számának
meghatározására
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
16.) Előterjesztés a sportcélú önkormányzati támogatások elosztását kidolgozó, javaslattevő
munkacsoport felállításáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottság elnök
17.) Előterjesztés a nyírjesi 8733 hrsz-ú, a 8711 hrsz-ú és az 5234/1 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú területekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés külterületi földrészletek belterületbe
meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

vonásával

kapcsolatos

döntések

19.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása
módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
20.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
21.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés
megkötéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
22.) Előterjesztés fellebbezés elbírálására (zárt ülés)
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
23.) Egyebek

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb
történéseit, illetve tájékoztat a kulturális rendezvényekről, programokról.
A polgármester minden napirendi pont előtt ismerteti a bizottsági üléseken elhangzottakról
készült írásos tájékoztatóban szereplő véleményeket, javaslatokat, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
1.) Beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata által alapított Közalapítványok
2010. évi működéséről, gazdálkodásukról, beszámolójuk és közhasznúsági jelentésük
elfogadásáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester köszönti Farkasné Pozsonyi Mária könyvvizsgálót. Megkérdezi,
hogy a napirendi ponthoz van-e kiegészítés, kérdés.
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2011. (V. 25.) határozata
A "Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért" Közalapítvány
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Dr. Kenessey Albert
Kórház- Rendelőintézet Műszerfejlesztéséért" Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját és a csatolt közhasznúsági jelentését elfogadja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium
elnökét értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a
közhasznúsági jelentés alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Lőrincz Péter kuratórium elnöke
A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
92/2011. (V. 25.) határozata
A "Nógrád Elmeellátásának Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Nógrád Elmeellátásának
Fejlesztéséért" Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a csatolt
közhasznúsági jelentését elfogadja.

2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium
elnökét értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a
közhasznúsági jelentés alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Dr. Szilágyi Róbert kuratórium elnöke
A polgármester szavazásra bocsátja a harmadik határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
93/2011. (V. 25.) határozata
A "Balassagyarmat és Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány beszámolójának és
közhasznúsági jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Balassagyarmat és
Térsége Fejlesztéséért" Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a
csatolt közhasznúsági jelentését elfogadja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium
elnökét értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a
közhasznúsági jelentés alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Ádám György kuratórium elnöke
A polgármester szavazásra bocsátja a negyedik határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
94/2011. (V. 25.) határozata
A "Palócország Fővárosáért ’99" Közalapítvány beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Palócország Fővárosáért
’99" Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és a csatolt közhasznúsági
jelentését elfogadja.
2./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a Kuratórium
elnökét értesítse, és egyidejűleg felkéri a kuratórium elnökét, hogy gondoskodjon a
közhasznúsági jelentés alapító okiratban meghatározott módon történő közzétételéről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Deák Sándor Pál kuratórium elnöke

2.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi
ellátásáról
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi
ponthoz.
Selmeczi Zoltán: Az Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésen felvetődött egy javaslat, hogy
egészítsük ki a beszámolót a következő szövegrésszel:
„Jelentős szerepet játszik a gyermekvédelmi ügyek intézésében, a krízises családokban
nevelkedő gyermekek felderítésében, a szociális jelzőrendszer működtetésében a
Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása, amely az általa végzett szociális szolgáltatások
keretében élő kapcsolatot ápol a sok gyermeket is nevelő családokkal. Munkatársaik jelzése
több alkalommal segítette a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gyermekvédelmi
tevékenységét.”
A 3. oldalon a táblázat a korrigált adatokat tartalmazza.
Medvácz Lajos polgármester: Korrekt, részletes az anyag. Sajnos vannak olyan problémák,
amelyekkel meg kell küzdeni. Bármennyire is ösztönözzük a város lakosságot, hogy a
gyerekszületések számát növeljük, nem járunk teljes sikerrel.
A polgármester egyéb hozzászólás híján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
95/2011. (V.25.) határozata
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
2010. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében
foglaltak alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010.
évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

2./

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolót a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző

3./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2008-ban elfogadott Ifjúságpolitikai
Koncepció és Cselekvési Tervben meghatározott feladatok teljesülését kísérje
figyelemmel, annak felülvizsgálatát 2011. november 30-ig terjessze a Képviselő-testület
elé.
Határidő: 2011.november 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

4./

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a gyermekeket és az
ifjúságot érintő rendeletalkotást, rendelet-felülvizsgálatot és módosításokat megelőzően
folytasson egyeztetést azokkal a civil szervezetekkel, amelyek az adott korosztály
társadalmi körülményeivel érintettek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
dr. Tőzsér Zsolt jegyző

3.) Előterjesztés a 2010. évi közbeszerzések statisztikai összegzésének elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
kiegészítés a napirendi ponthoz.
Pulay László: A Közbeszerzési bizottság 5 igen szavazattal támogatja a határozati javaslatot.
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
96/2011. (V.25.) határozata
a 2010. évi közbeszerzések statisztikai összegezésének elfogadásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010.
évi közbeszerzéseinek statisztikai összegezését az e határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadja el.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Kbt. szerint szükséges
intézkedések megtételéről.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
4.) Előterjesztés a Balassagyarmati Foglalkoztatási
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Nonprofit

Kft

2010.

Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás híján szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.

évi

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
97/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
a Balassagyarmati Foglalkoztatási Nonprofit Kft 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassagyarmati
Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2010. évi beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt
tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Vida Tibor végelszámoló
5.) Előterjesztés a Gyarmati Média Kommunikációs
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Non-profit

Kft

2010.

évi

Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás híján szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
98/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
a Gyarmati Média Non-profit Kft 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Gyarmati Média Nonprofit
Kft. 2010. évi beszámolóját a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és az ügyvezetőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Házy Attlia ügyvezető
6.) Előterjesztés a Cserhát-Mátra Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületébe
történő belépésre
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester: Ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz.
Csach Gábor alpolgármester: 2 határozati javaslat van e napirendi pont kapcsán. A CserhátMátra TDM-be való belépésről az alábbiakat mondja el: Több olyan kötelezettséget is vállalni

kellene, amely nem feltétlenül szolgálná Balassagyarmat érdekeit. Könnyítették a pályázati
rendszert, ha nincsen TDM szervezet, akkor is lehet is pályázni turisztikai célú pályázatokra.
Nélkülünk nem tud létrejönni ez az egyesület. Én azt javaslom, hogy a „B” alternatíva szerint ne
támogassuk a menedzsment létrehozását.
Medvácz Lajos polgármester: Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása a Megyei TDMmel felvette a kapcsolatot és szívesen fogadná a gyarmati kistérség 29 települését. Lehetséges,
hogy ez jobban előnyünkre válna.
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
99/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
a Szécsény és Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesületéből történő kilépésről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a kilép a Szécsény és
Térségének Turisztikai és Közművelődési Egyesületéből, ezzel egyidejűleg hatályon kívül
helyezi a 207./2009. (IX.30.) és 208./2009.(IX.30.) számú határozatokat.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és
a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az Egyesület képviseleti szervét.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
A polgármester szavazásra bocsátja a „B” alternatíva szerint a második határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 9 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
a Cserhát-Mátra Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületébe történő belépésről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a várható tagdíj, a
biztosítandó pályázati önerő mértéke és a 2011.évi költségvetésben megszabott keretek
szűkössége miatt elutasítja Cserhát-Mátra Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesületbe
történő csatlakozást.
2./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és
a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az Egyesület képviseleti szervét.
Határidő: 2011. május 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
7.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. fsz. 4. ajtószám alatti lakás
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „A”
alternatíva szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1
tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2011.(V. 25.) határozata
a Balassagyarmat, Ipolyjáró u. 2-4. fsz. 4. ajtószám alatti lakás
hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat, Ipolyjáró
u. 2-4. fsz. 4. ajtószám alatti 36 m2 alapterületű összkomfortos lakást szakember elhelyezés
céljából - önkormányzati érdekből- a kötelezően ellátandó feladatok ellátása érdekében:
Dr. Arató Gabriella (sz: Debrecen, 1956. 05. 28.; an: Czirják Margit) részére
meghatározott időtartamra 2011. július 1-től kezdődően, 2016. február 28-ig, ezen belül a
Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézetnél fennálló közalkalmazotti jogviszonyának
fennállásáig bérbe adja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: kiértesítésre: 2011. június 15.
szerződés megkötésére: 2011. június 30.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
8.) Előterjesztés a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti (Bobula ház) helyiség
hasznosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az „A”
alternatíva szerinti határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal és
1 tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2011. (V.25.) határozata
a Balassagyarmat, Rákóczi u. 66. szám alatti helyiség hasznosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biztosabb Jövőért
Kistérségi Közhasznú Egyesület (Balassagyarmat, Zichy u. 11. szám) részére az
önkormányzat a tulajdonát képező, Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 66. szám alatti,
870 hrsz-ú, 330 m2 alapterületű ingatlanon lévő, 138 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiségre kötött helyiségbérleti szerződést 2011. szeptember hó 30-ig
meghosszabbítja, azzal, hogy a módosítás a szerződés többi pontját nem érinti.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalomnak megfelelő bérleti
szerződés megkötésére.
Határidő: a szerződés megkötésére 2011. május 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester

9.) Előterjesztés a magasabb vezetői és vezetői pótlékoknak a közoktatási és egyéb
intézményekben
történő
megállapításáról
szóló
29/2010.(VIII.23.)
számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011.(V.26.) önkormányzati r e n d e l e t e
a magasabb vezetői és vezetői pótlékoknak a közoktatási és egyéb intézményekben
történő megállapításáról szóló 29/2010.(VIII.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
10.) Előterjesztés a 2011. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának
igénylésére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, kiegészítés a napirendi ponthoz.
A polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2011. (V.25.) határozata
a 2011. évre a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be
a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére és egyben nyilatkozik
arról, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata:
a.)a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez, valamint fejlesztéséhez a 2010. évben
2.150.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatással járult hozzá;
b.)a helyi közösségi közlekedést 2011. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan
fenntartja;
c.) a közszolgáltatási szerződést pályázati eljárás nélkül a szolgáltatóval a
közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg.
2) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: 2011. június 6.
Felelős: Medvácz Lajos – polgármester
11.) Előterjesztés a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról
szóló 2/2006.(I.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester kérdés, kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011.(V.26.) önkormányzati rendelete
a szociális intézményekben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 2./2006. (I.27.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv melléklete)
12.) Előterjesztés az Ipari Parkhoz kapcsolódó feladatok Városüzemeltetési Kft-től való
átvételére
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti röviden az előterjesztést.
A polgármester vélemény, javaslat híján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
az Ipari Parkhoz kapcsolódó feladatok és az „Ipari park” cím Városüzemeltetési Kft-től
való átvételéről
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete kezdeményezi a
Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft-től az Ipari Parkhoz kapcsolódó feladatok átvételét,
melyre kérve kérelmet nyújt be az illetékes Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalon belül jelölje ki az Ipai
parkkal foglalkozó menedzsmenthez kapcsolódó személyeket.
3./ A Képviselő–testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt az érintettek értesítésére és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző valamint Medvácz Lajos polgármester
13.) Előterjesztés a Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat.
A polgármester kérdés, hozzászólás híján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2011. (V.25.) h a t á r o z a t a
Balassi Bálint Gimnázium alapító okiratának módosításáról
1./ Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Balassi Bálint Gimnázium
alapító okiratának 21. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„21. A költségvetési szerv szakmai vezetése:
- Az intézményt az igazgató vezeti
- Az igazgató munkáját 2 fő igazgatóhelyettes segíti”
2./ A képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okiratban bekövetkezett módosítás
átvezetéséről a Magyar Államkincstár illetékes szervezetén keresztül gondoskodjon.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: dr. Tőzsér Zsolt jegyző
14.) Előterjesztés a Madách Imre Kollégium
felülvizsgálatára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

intézményvezetői

struktúrájának

Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a napirendi ponthoz.
Lombos István: A Képviselő-testület döntött a kollégium átadásáról. Feltétlenül szükséges a
kollégium belső struktúrájának átalakításába beleavatkozni?
Medvácz Lajos polgármester: Ez a költségvetéssel is összefügg. Szinte minden intézményben
felülvizsgálatra kerültek a magasabb vezetői és vezetői szintek. Több esetben került sor ezek
szűkítésére, a nem kötelező vezetői munkakörök megszüntetésére. Az is indokolja ezt a lépést,
hogy az elmúlt időszakban 20%-kal csökkent a kollégiumban elhelyezett diákok száma.
Lombos István: Nem volt kielégítő a válasz. Most már nem mi leszünk a fenntartó, ennek
ellenére megszüntetjük az igazgatóhelyettesi státuszt. A leendő fenntartónak kellene erről
dönteni.
Medvácz Lajos polgármester: Szükséges ez a lépés ebben az átmeneti időszakban, hiszen az
átadás időben kicsit odébb van.
A polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2011. (V. 25.) határozata
a Madách Imre Kollégium intézményvezetői struktúrájának felülvizsgálatára
1./

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló
1993.évi LXXIX. törvény 1. számú melléklete Első részében felsorolt vezetői szintek
meghatározása alapján úgy határoz, hogy a Madách Imre Kollégiumban nem kötelező
jelleggel alkalmazott igazgató-helyettesi státuszt 2011. június 30-ai hatállyal megszünteti.

2./

A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározottak figyelembe vételével a Madách Imre
Kollégium alapító okirata 20. pontjának második francia bekezdését az alábbiakra
módosítja:
•

3./

„Az igazgató munkáját 1 fő gazdasági vezető segíti.”

A Képviselő-testület utasítja az intézmény igazgatóját, hogy az alábbi intézkedéseket
tegye meg:
a) a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 2011. június 15-ig írásban
tegyen javaslatot a Képviselő-testület Oktatási, Ifjúsági, Sport és Művelődési
Bizottsága részére,
b) munkáltató jogkörében eljárva intézkedjen az igazgató-helyettesi megbízás
visszavonásáról.
Határidő:
Felelős:

a 3/b pont tekintetében 2011. július 1.
Szántó Csaba igazgató

15.) Előterjesztés a 2011/2012. tanév általános iskolai osztályai, csoportjai számának
meghatározására
Előterjesztő: Csach Gábor alpolgármester
Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e kérdés,
kiegészítés a napirendi ponthoz.
Csach Gábor alpolgármester: Az 1. és 5. évfolyam létszámának meghatározásáról van szó.
Ismerteti röviden az előterjesztést.
Medvácz Lajos polgármester egyéb kiegészítés hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2011. (V. 25.) határozata
a Kiss Árpád Általános Iskolában a 2011/2012. tanévben az 1. és az 5. évfolyamon
indítható osztályok számának meghatározásáról
1) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Árpád Általános
Iskola 1. évfolyamon indítható osztályainak a számát az alábbiak szerint határozza meg:
• Kiss Árpád Általános Iskola:
2 osztály
• Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola:
2 osztály
2 osztály
• Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola:
2/a.) A Képviselő-testület a Kiss Árpád Általános Iskola 5. évfolyamán az alábbi számú 5.
évfolyamos osztály működését engedélyezi:
• Kiss Árpád Általános Iskola:
2 osztály
• Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola:
2 osztály
• Kiss Árpád Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagiskola:
2 osztály

2/b.) A Képviselő-testület utasítja a Kiss Árpád Általános Iskola igazgatóját, hogy még a
2010/2011. tanévben - tájékoztassa a 2/a.) pontban érintett tanulók szülői közösségét, hogy
a következő tanévekben - a 6., 7., 8. évfolyamokon – az akkori tényleges létszámokat
figyelembe véve sor kerülhet az egyes osztályok összevonására.
Határidő: a 2/b pont tekintetében 2011. június 15.
Felelős: Görög Imréné igazgató
16.) Előterjesztés a sportcélú önkormányzati támogatások
javaslattevő munkacsoport felállításáról
Előterjesztő: Zolnyánszki Zsolt bizottság elnök

elosztását

kidolgozó,

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy van-e a napirendi
ponthoz hozzászólás, vélemény.
Lombos István: Az elképzelés jó. A megalakulandó bizottság munkáját megkönnyítené, ha
elkészülne egy új sportkoncepció. A sporttevékenységek lehetőségei megváltoztak, rosszabbra
fordultak. Mivel az önkormányzat támogatási lehetőségei is szűkülnek, a támogatások körét is
szűkíteni kell. Tartani kellene azt az eredményességet, amelyet eddig elértek a sportolók. Azt
javaslom, hogy a város új sportkoncepciójának kidolgozására kérjen fel olyan szakembereket,
akik ebben tudnának segíteni.
Medvácz Lajos polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
108/2011. (V. 25.) határozata
a sportcélú önkormányzati támogatások elosztását kidolgozó, javaslattevő munkacsoport
felállításáról
1.) Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportcélú önkormányzati
támogatások elosztását kidolgozó, kizárólag javaslattétellel felruházott munkacsoportot állít
fel.
2/a) A munkacsoport 9 főből áll, melynek tagjai sorába az alábbi sportegyesületek
delegálhatnak tagokat, illetve egy fő független sportszakember vesz részt:
-

Vitalitás Se 1 fő
BSE 1 fő
Kábel Se 1 fő
Dózsa DSE 1 fő
Kiss Árpád VDSE 1 fő
Balassagyarmati Karate Se 1 fő
Balassagyarmat Tenisz Egyesület 1 fő
Ipoly Walking Se 1 fő

b) Sztancsik József testnevelő tanár, edző, sportszakember
3.) A munkacsoport maga állapítja meg működési rendjét.

4.) A munkacsoport legkésőbb 2011. december 31-ig elkészíti a sporttámogatások
felosztásának koncepcióját és azt javaslatként a Bizottság és a Képviselő-testület elé tárja.
5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintetteket.
Határidő: 2011. június 15.
Felelős: Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

17.) Előterjesztés a nyírjesi 8733 hrsz-ú, a 8711 hrsz-ú és az 5234/1 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú területekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztésben leírtakat. Megkérdezi, hogy van-e
kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz.
A polgármester kérdés, hozzászólás híján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2011. (V.25.) határozata
A nyírjesi 8733 hrsz-ú, a 8711 hrsz-ú és a 5234/1 hrsz-ú, önkormányzati
volt erdőterületek építési területté való átalakítására

tulajdonú

1./ A Képviselő-testület a Balassagyarmat 8733 hrsz-ú, a Balassagyarmat 8711 hrsz-ú és a
Balassagyarmat 5234/1 hrsz-ú fával borított területeket a továbbiakban építési területként
kívánja hasznosítani.
2./ A Képviselő-testület a tulajdonát képező Balassagyarmat 5234/1 hrsz-ú 6951 m² alapterületű
kivett közterület művelési ágú ingatlanát elidegenítés céljából előkészíti úgy, hogy a
forgalomképtelen vagyoni körből kivonja, és átsorolja forgalomképes vagyoni körbe kivett terület
megnevezéssel, majd kezdeményezi az ingatlan nyilvántartásban történő átvezettetést.
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fenti területeken a fakitermelés, tuskózás,
tereprendezés elvégzése céljából tegye meg a szükséges intézkedéséket a JP-ENGINE Kft.-vel
(ügyvezető Jeney Gyula, címe: 2660 Balassagyarmat, Rózsavölgyi M. u. 1.) az előterjesztésben
foglalt tartalommal való szerződés megkötésére vonatkozólag.
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a 3. pont szerinti szerződés megkötésére:
2011. június 30.
a kitermelés, tuskózás, tereprendezés elvégzésére: 2011. december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
18.) Előterjesztés külterületi földrészletek belterületbe vonásával kapcsolatos döntések
meghozatalára
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Medvácz Lajos polgármester megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás a napirendi
ponthoz.
Moór Mátyás: A 2. határozati javaslatban elírás történt. Nem 2637/631, hanem 2637/31 a
helyrajzi szám.
Medvácz Lajos polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az első
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2011. (V. 25.) határozata
külterületi földrészletek belterületbe vonásának kezdeményezéséről
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település területével való
tervszerű gazdálkodás, valamint az építtetői igények közműves telekellátása érdekében
kezdeményezi a balassagyarmati, 0130/2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 44. helyrajzi számú,
szántó művelési ágú, fele részben önkormányzati, fele részben magán tulajdonú területekből, a
határozat mellékletét képező térképi vázlat szerinti területsáv belterületbe vonását, és azon két
ütemben 8+8 családi házas lakótelek, valamint a Perczel Mór utca meghosszabbítását képező
helyi közút kialakítását.
2. Felhatalmazza a polgármestert a telekalakításban érintett magántulajdonosokkal az
előterjesztésben foglalt tartalommal való megállapodás megkötésére.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodások megkötését követően indítsa meg az 1. pont
szerinti területsáv megosztását és belterületbe vonását.
4. Felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges, a termőföld védelméről
szóló 2007. évi CXXIX tv. 15.§ (2) bekezdése szerinti jognyilatkozat megtételére.
Határidő:
Felelős:

1.-2. pont: 2011. június 30.
3.-4.pont: 2011. december 31.
Medvácz Lajos polgármester

A polgármester szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület
10 igen szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2011. (V. 25.) határozata
extrém sport pálya kialakításához terület biztosításáról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a süvöltői területen saját erőből extrém sport pályát kialakító, fiatalokat tömörítő
szervezettel tárgyalást folytasson le a Török Ignác utca vonatkozásában a telekalakítások során
felhasználásra kerülő pályaterületek pótlására, extrém sport pálya kialakítása céljára a
balassagyarmati 2637/31 helyrajzi számú terület e célokra történő felajánlásával. A 2637/31

hrsz-ú terület a város rendezési terve szerint szabadidő park, játszótér céljára van tartalékolva,
így a fenti területen pótolt pályák jól illeszkedhetnek a terület távlati hasznosításához.
Határidő: 2011 december 31.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
19.) Előterjesztés a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési
megállapodása módosításának jóváhagyására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Társulás

társulási

Medvácz Lajos polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e a napirendi
ponthoz javaslat, kérdés.
Lombos István: A területi integrált szakképző központok munkaszervezete az eredeti állapot
szerint állt-e fel? A támogatási összeg aktuális-e még?
Medvácz Lajos polgármester: Igen. Most még esedékes, az átadás után fog ez módosulni.
Csach Gábor alpolgármester: A tagdíj a költségvetési évhez igazodik, tehát 2012 után lesz új
helyzet.
Medvácz Lajos polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2011. (V. 25.) h a t á r o z a t a
a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodása
módosításának jóváhagyásáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező tartalommal jóváhagyja a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás társulási
megállapodásának módosítását.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodása módosításának
jóváhagyásáról értesítse a Nógrád Megyei Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsának elnökét.
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Határidő: 2011. május 31.
20.) Előterjesztés a Balassagyarmat Kistérség
megállapodásának módosítására
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester

Többcélú

Társulása

társulási

Medvácz Lajos polgármester ismerteti az előterjesztést.
A polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadott.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
113/20 11.(V.25.) határozata
A Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosításáról
1. Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a mellékletben foglalt
tartalommal hozzájárul a Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosításához.
2. A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított társulási
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a 2. pont tekintetében az utolsó elfogadást követő 15. nap
Medvácz Lajos – polgármester

21.) Előterjesztés Balassagyarmat Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződés
megkötéséről
Előterjesztő: Medvácz Lajos polgármester
Medvácz Lajos polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal elfogadott.
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2011.(V.25.) h a t á r o z a t a
folyószámla hitelkeret szerződésről
1.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező tartalommal elfogadja az OTP Bank Nyrt-vel folyószámla – hitelkeret szerződés
módosításokkal egységes tartalomban való megkötését, ennek értelmében módosítja
53/2011.(III.31.) határozatát és felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt a
szerződés aláírására.

2.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt szerződésben rögzítettek
szerint 300.000.000 Ft – azaz háromszázmillió – forint erejéig jelzálogjog kerüljön
bejegyzésre a balassagyarmati Megyeház épületére (hrsz. 445).

3.

A Képviselő-testület kezdeményezi, hogy a soron következő ülésre kerüljön előterjesztésre
a bankszámlaszerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására, valamint ehhez
kapcsolódóan a közbeszerzési terv módosítására vonatkozó előterjesztés.

4.

A Képviselő-testület kezdeményezi a 3. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás
eredményes lezárását követően az 1. pontban megjelölt bankszámlaszerződés 15 napos
határidővel történő felmondását.

5.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Megyeháza
közoktatási feladatokkal nem érintett ingatlanrészének a törzsvagyonból való kivonásáról és
az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.
Határidő: 3. pont vonatkozásában a júniusi testületi ülés
Felelős: Medvácz Lajos polgármester
Dr. Tőzsér Zsolt jegyző

A 22. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történik, melynek írásos anyagát a
9/A. számú jegyzőkönyv tartalmazza.
23.) Egyebek
Pulay László: Ülés előtt ki lett osztva egy levél, melyet a Vízy Zsigmond utca környékén lakók
egy része írt. Az ellen tiltakoznak, hogy az idei sörfesztivál ne ott legyen megrendezve. Én is
azon a véleményen vagyok, hogy ne ott kerüljön megrendezésre a sörfesztivál.
Meggyőződésem, hogy lehetne máshol is, mert van más hasonló hely ahol meg lehetne tartani.
Igény van erre a rendezvényre, hiszen hatalmas a látogatottsága. Időnként azonban váltani
kellene területet, hogy ne csak ez a terület legyen megterhelve. Például az Ifjúság úton is meg
lehetne rendezni. Javaslom, hogy máshol kerüljön megrendezésre a sörfesztivál.
Medvácz Lajos polgármester: Igen a sörfesztiválnak vannak problémái. Megértem a lakók
aggodalmát, azonban elmondanám, hogy a helyszínek még tárgyalás alatt állnak, a vállalkozó
mindent elkövet, hogy megfelelő helyszínt találjon. Viszont névtelen levelekkel nem lehet mit
kezdeni. Fel kellene vállalni, hogy kik azok, akiket zavar.
Lombos István: Nekem is közöm van ehhez a levélhez. Csernyi István adta oda ezt a levelet és
megkért, hogy osszam szét a testületi ülésen. Természetesen Pulay László képviselő úrnak is
szóltam erről, hiszen az ő képviselői körzetéről van szó. Köztudott, hogy vannak problémák a
sörfesztivállal. Addig semmi probléma nem volt a sörfesztivállal, amíg az Ipari parknál volt
megtartva. Hatalmas tömegeket vonzott, és lakossági panasz sem érkezett.
Pulay László képviselő úr javaslatát támogatni kell.
Medvácz Lajos polgármester: Ez még mindig nem azt jelenti, hogy nem névtelen, aláírásnak is
kellene rajta szerepelni.
Lombos István: Tavaly aláírásokat gyűjtöttek az ott lakók, és ezt be is adták az
önkormányzatnak.
Medvácz Lajos polgármester: Igen ez valóban így volt, a vállalkozó tárgyalt a lakókkal, és meg
is állapodtak. Nem arról van szó, hogy nem akarunk foglalkozni ezzel az üggyel.
Sajnos a magyar szórakozási szokások sem olyanok amilyennek lenni kellene. Országos
szinten is sok ilyen rendezvény van. Máshol elviselik ezt, hiszen tudják, hogy ebből bevétel van.
Egyeztetni fogunk, és az eredményt is ismertetni fogom a testület előtt.
Pulay László: Hatalmas igény van erre a rendezvényre. Új helyet kell keresni, próbáljuk meg
váltani a helyszínt. Hanghatással is lehetne manipulálni.

Medvácz Lajos polgármester: Ezek mind olyan problémák, amelyek nehezen kezelhetők. A
rendezvény szervezője nagyon sok helyszínt megnéz. Sok helyszín az infrastruktúra hiánya
miatt nem megfelelő. A vállalkozónak kellene leülni a lakókkal és megállapodni, aztán betartani
a megállapodást.

A polgármester ezt követően elköszön a városi televízió nézőitől és az ülést bezárja.

K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

